ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2005 – NÚMERO SEIS – A – PÚBLICA:-Aos trinta dias do mês Dezembro do ano de dois mil e cinco, nesta vila de Alpiarça,
Edifício dos Paços do Município, sito na Rua José Relvas, número trezentos e setenta e
quatro e Sala de Reuniões da Câmara Municipal, compareceram os senhores: Joaquim
Luís Rosa do Céu, Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Mário Fernando
Atracado Pereira, Vanda Cristina Lopes Nunes, José Carlos Viegas Ferreirinha e Mário
Manuel Pereira Peixinho, Vereadores.------------------------------------------------------------A reunião foi aberta pelo Presidente da Câmara, eram dezassete horas.---------------------Foi aprovada, por unanimidade, a acta da reunião de câmara extraordinária de quinze de
Dezembro de dois mil e cinco.---------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:---------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número
duzentos e quarenta e oito, datado de vinte e nove do mês em curso, que acusa um saldo
disponível de quatrocentos e trinta e quatro mil cento e setenta e um euros e sessenta e
três cêntimos.-----------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------O Vereador Mário Pereira colocou ao Presidente da Câmara as seguintes questões:------- O que se pretende fazer às infiltrações existentes no Parque Subterrâneo;----------------- Se já existe informação sobre os maus cheiros da Zona da Torre;--------------------------Interveio, de seguida, o Vereador Mário Peixinho tendo sugerido a instalação de uma
cabine telefónica junto à Sociedade Filarmónica Alpiarcense “Primeiro de Dezembro” e
de um descanso amovível para bicicletas, bem como seja revista a situação das árvores
existentes na Avenida Carlos Relvas, que têm um crescimento pouco adequado para o
local;---------------------------------------------------------------------------------------------------Referiu-se à existência de um contentor do lixo na Rua Pedro Álvares Cabral, depois de
passar a Rua do Valdaque, que não está no local adequado;--------------------------------Informou que tem intenção de fazer uma proposta à E.P - Estradas de Portugal, E.P.E.,
relativamente aos semáforos junto à Rua José Relvas, que já são muito antigos e devem
ser substituídos;--------------------------------------------------------------------------------------Questionou se o caminho pedonal junto à Ponte de Alpiarça já era usado por tractores e
sugeriu a colocação de obstáculos na sua entrada, se se chegou a verificar a situação de
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desconfiança de uma descarga efectuada pela RENOLDY e se é viável a criação de uma
Comissão Municipal de Trânsito;-----------------------------------------------------------------O Vereador José Carlos Ferreirinha informou, relativamente à questão do Vereador
Mário Pereira sobre infiltrações junto à Fonte do Centro Cívico, que o problema tem a
ver com um pormenor técnico e que vai ser sanado pela empresa construtora.-------------O Presidente da Câmara, em relação à segunda questão do Vereador Mário Pereira
informou que se vai proceder a uma visita à empresa MONLIZ para se saber se é de lá
que vêm os maus cheiros.---------------------------------------------------------------------------O Vereador José Carlos Ferreirinha, em resposta à questão do Vereador Mário Peixinho
sobre instalação de uma cabine telefónica (orelhão) junto à Sociedade Filarmónica
Alpiarcense “Primeiro de Dezembro”, informou que se vão saber os custos deste
equipamento, bem como do descanso para bicicletas.------------------------------------------A Vereadora Vanda Nunes sugeriu a instalação de um telefone de moedas (moedeiro),
no hall do edíficio da Sociedade Filarmónica Alpiarcense “Primeiro de Dezembro”.-----O Presidente da Câmara em resposta à sugestão do Vereador Mário Peixinho sobre as
árvores da Avenida Carlos Relvas, informou que as mesmas foram mudadas há pouco
tempo pela Junta de Freguesia e que ía colocar a questão àquele órgão autárquico.-------Sobre a mudança de local de contentor do lixo na Rua Pedro Álvares Cabral, informou
que o assunto ía ser tratado pelo respectivo encarregado;--------------------------------------Em resposta à pretensão do Vereador Mário Peixinho sobre proposta à E.P - Estradas de
Portugal, E.P.E., para substituição dos semáforos da Rua José Relvas, o Vereador José
Carlos Ferreirinha informou que é habitual a câmara pedir um estudo à referida entidade
e aguardar que esta envie proposta para apreciação da câmara.--------------------O Presidente da Câmara, relativamente à questão do Vereador Mário Peixinho sobre
colocação de obstáculos no caminho pedonal junto à Ponte de Alpiarça, informou que já
foi pedido à CULT para lá colocar uma protecção;---------------------------------------------Sobre a eventual descarga da RENOLDY, informou que o fiscal municipal já tinha dado
a informação solicitada e que a faria chegar ao conhecimento do Vereador Mário
Peixinho;----------------------------------------------------------------------------------------------Quanto à viabilidade de criação de uma Comissão Municipal de Trânsito, informou que
o assunto ía ser tratado pela Chefe de Divisão Municipal Administrativa e Financeira,
em regime de substituição.-------------------------------------------------------------------------O Vereador Mário Peixinho, colocou ainda as seguintes questões:---------------------------Se há possibilidade de colocação de um espelho em frente à saída do Parque
2

Subterrâneo;-------------------------------------------------------------------------------------------Se há possibilidade de solucionar um problema que tem a ver com a entrada de águas
pluviais num terreno junto à empresa Marques e Bernardo e que prejudica a conduta face
à areia trazida pelas águas.--------------------------------------------------------------------O Vereador José Carlos Ferreirinha ficou de verificar ambas as situações.-----------------ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:---------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:---------------------------------------------PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE
COMÉRCIO A RETALHO:-----------------------------------------------------------------------Parecer da CONSULTORA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL, Drª. Silvana
Pascoal, datado de vinte de vinte do mês em curso, sobre um pedido de autorização de
localização de estabelecimento de Comércio a Retalho – “MINIPREÇO”, na Rua José
Relvas, em Alpiarça.---------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar a empresa conforme o referido parecer jurídico,
ou seja, que deve obter previamente pareceres das comissões da RAN e REN e da E.P. –
Estradas de Portugal, E.P.E.------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE OFERTA DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DA SEDE DA
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO FRADE DE CIMA:-----------------Ofício da ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO FRADE DE CIMA,
datado de dezanove do mês em curso, a solicitar a ajuda da câmara, para efeitos de
conservação da sua sede, traduzida na oferta de cento e vinte litros de tinta de água
branca, vinte litros de tinta cinzenta clara, duas botijas de silicone acrílico e dois rolos de
papel médio. Doc. n.º 14001. Proc. n.º A-8-1/4.---------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, oferecer os materiais solicitados com a recomendação de
que, de futuro, estas solicitações devem constar no Plano de Actividades da Associação a
apresentar anualmente na Câmara.--------------------------------------------------------------ÁGUA – PAGAMENTO DE CONSUMO EM PRESTAÇÕES:----------------------------Requerimento de JORGE HUMBERTO PAUL PIRES, datado de cinco do mês em
curso, a solicitar autorização para o pagamento de consumo de água, no valor de
duzentos e quinze euros e sessenta e nove cêntimos, a que se refere a factura número
quatro mil seiscentos e cinco, datada de três de Novembro findo, em quatro prestações,
em virtude de não poder pagar aquele montante de uma só vez. Doc. n.º 13868. Proc. n.º
A-3/5.--------------------------------------------------------------------------------------------------3

Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão, devendo o pagamento ser efectuado
em prestações mensais e sucessivas.--------------------------------------------------------------PESSOAL:--------------------------------------------------------------------------------------------ABONO PARA FALHAS:-------------------------------------------------------------------------Requerimento de BRUNO ALEXANDRE CARVALHO NALHA, Técnico Profissional
de Segunda Classe, a solicitar autorização para que lhe seja atribuído o abono para
falhas, ao abrigo do artigo dezassete do Decreto – Lei número duzentos e quarenta e sete
barra oitenta e sete, de dezassete de Junho, por motivo de manusear valores monetários,
concretamente Fundos de Maneio.----------------------------------------------------------------Apreciado o parecer da Consultora Jurídica da Câmara, Drª. Silvana Pascoal, datado de
treze do mês em curso, foi deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão.-----------FORA DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------No uso da palavra o Presidente da Câmara informou que era necessário dar andamento a
outros assuntos não constantes da Ordem do Dia, mas considerados de certa urgência,
pelo que propôs a sua apreciação nesta reunião.-------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e dois votos contra dos Vereadores
Mário Pereira e Mário Peixinho, concordar com esta proposta e apreciar os assuntos a
seguir mencionados.---------------------------------------------------------------------------------Os Vereadores Mário Pereira e Mário Peixinho informaram que votavam contra a
proposta do Presidente da Câmara por não concordarem com a entrada de assuntos fora
da Ordem do Dia, embora participem na sua votação.-----------------------------------------FORAM APRECIADOS OS SEGUINTES ASSUNTOS:------------------------------------LOTEAMENTOS:-----------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número quatrocentos e catorze,
datada de doze do mês em curso, sobre o processo de loteamento número dois barra dois
mil e cinco, para o prédio sito na Rua Ricardo Durão, em Alpiarça, em nome de
MANUEL TOITO CHARANA e OUTRO. Proc. n.º L-8.-------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a mencionada informação e deferir o
processo conforme nela referido.------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número duzentos e catorze,
datada de sete de Junho último, sobre operação de loteamento, a que se refere o processo
número um barra dois mil e quatro, em nome de JORGE VEIGA FREITAS e
AMÉRICO JORGE SARAGOÇA GONÇALVES MONTEIRO.-----------------------------
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Deliberado, por unanimidade, comunicar aos requerentes que devem reformular o
pedido de modo a que a linha de água existente no local se mantenha a céu aberto. Foi
ainda deliberado propor aos requerentes uma passagem directa ao lote de terreno número
três.-------------------------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE UNIDADE INDUSTRIAL:-Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número quatrocentos e vinte e
três, datada de dezanove do mês em curso, sobre o pedido de autorização de localização
de uma Unidade Industrial, na Rua José Relvas, em Alpiarça, em nome de
COOPVINHAL – ADEGA COOPERATIVA DE ALPIARÇA. Doc. n.º 13821. Proc. n.º
C-6.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a mencionada informação e deferir o
processo conforme nela referido.------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO VINTE E NOVE:--Presente a modificação ao Orçamento em epígrafe.--------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara, exarado
neste documento em vinte e oito do mês em curso, que autorizou esta alteração ao
Orçamento.--------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara e a Vereadora Vanda Nunes ausentaram-se da sala neste
momento.----------------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS:------------------------------------------------------------------------------------------Ofício do CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS” DE ALPIARÇA, datado de vinte e
um do mês em curso, a solicitar a atribuição de um subsídio, no valor de seiscentos
euros, para fazer face a despesas com a realização do VII Grande Prédio Piscatório das
Vindimas.Doc. n.º 14383. Proc. n.º A-8-1/4.----------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio do referido montante, com a
recomendação de que, para casos idênticos, sejam as questões comunicadas
atempadamente à câmara.---------------------------------------------------------------------------Ofício da SECÇÃO DE CICLISMO DO CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS” DE
ALPIARÇA, datado de vinte e nove do mês em curso, a solicitar a atribuição de um
subsídio, no valor de dez mil euros, para fazer face a despesas com a aquisição de uma
carrinha. Doc. n.º 14295. Proc. n.º A-8-1/4.------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, solicitar ao Clube Desportivo “Os Águias” para que o
referido ofício seja reformulado, no sentido de ser assinado também pela direcção do
clube. Foi ainda deliberado solicitar que informem qual o valor total da aquisição que
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pretendem fazer, para que a câmara possa deliberar sobre o assunto numa próxima
reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara e Vereadora Vanda Nunes entraram na sala neste momento.----INFORMAÇÕES:-----------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.----------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi a reunião encerrada pelo Presidente da Câmara,
eram dezanove horas, da qual, para constar, se lavrou a presente acta que foi aprovada
em minuta para efeitos de execução imediata.---------------------------------------------------E eu, Manuela Maria Ferreira Neves, Chefe de Divisão Municipal Administrativa e
Financeira, em regime de substituição, da mesma Câmara, servindo de Secretária, a
redigi e assino. ---------------------------------------------------------------------------------------_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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